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Presentació

La història és mestra de les persones i, com a bona mestra, ensenya i educa, 
transmet continguts, però també valors en exemples que han de servir per fer-
nos millors, tant a casa com al poble al qual pertanyem, per fer-nos dignes, amb 
tot el que aquesta paraula representa en la seva plenitud. 

Un d’aquests exemples de la nostra història és el d’en Manel Barceló i Llaberia 
(1885-1963), gràcies a l’obra escrita per en Josep Escoda, i amb la col·laboració 
de l’Alfons Garcia. Per la seva vinculació ininterrompuda amb l’administració 
municipal des de 1918 fins a 1956, com a secretari del Jutjat i de l’Ajuntament, 
i per la seva participació remarcable en el desenvolupament i progrés del muni-
cipi, no només des d’una vessant administrativa, sinó també social i cultural, la 
figura d’en Manel Barceló és un referent que cal recordar, lloar i difondre. 

El record que tots els que el vam conèixer tenim, sigui més clar o més va-
gue, és el d’una persona que, més enllà de les tasques pròpies del seu càrrec a 
l’Ajuntament, va saber ajudar a tothom, en uns temps difícils i durs, fos en el 
moment que fos. El record d’una persona que va fomentar la cultura i l’ense-
nyament a Vandellòs, i que va ser un referent en una època en què aquests béns 
eren escassos, no sempre accessibles a tothom. El record d’una persona que va 
viure per al poble. 

En Josep Escoda, amb el temps, els esforços i l’entusiasme per escriure 
aquests fulls ha fet que l’exemple d’en Manel Barceló perduri, i el recordem i 
ens hi emmirallem. Per això, voldria agrair-li amb la mà al cor el treball que ara 
llegireu, que restarà viu en la nostra memòria. 

Josep Castellnou i Barceló
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Pròleg

L’obra que teniu a les mans és un treball que surt des del fons del cor del 
seu autor. En aquest treball, Josep Escoda ha volgut recollir una part de la im-
mensa documentació que va atresorar el seu tiet avi, Manel Barceló i Llaberia, 
que, com es comenta àmpliament al llarg del text, fou una persona polifacètica 
que va ocupar el càrrec de secretari municipal a més de participar activament 
en la vida associativa de la localitat. La importància del càrrec de secretari cal 
situar-la en un context com el de la primera meitat del segle xx, ja que en aquell 
moment el nombre de funcionaris municipals era molt limitat, la majoria de la 
població no havia rebut més que una migrada formació acadèmica i poder exer-
cir una feina d’aquesta responsabilitat en el mateix poble en el qual un havia 
nascut i crescut no era gens habitual. 

La continuïtat en el mateix poble va conferir a Manel Barceló un coneixe-
ment exhaustiu tant dels aspectes administratius com personals de Vandellòs, 
que li va ser de gran utilitat per portar a terme la seva tasca professional i asso-
ciativa. Òbviament, la coneixença del municipi i dels seus habitants li atorgarà 
una gran capacitat per relacionar-se entre els diversos col·lectius, tant polítics 
o sindicals, com culturals, veïnals… Tot plegat li permetrà abocar-se en cos i 
ànima al seu poble i utilitzar aquests vincles personals per mirar de promoure 
actuacions que, probablement, ultrapassaven les seves competèn cies adminis-
tratives, tot emprant si calia les seves relacions d’amistat o simplement adre-
çant-se a les altes instàncies, quan creia que comptava amb el suport de la raó 
i l’esforç pel seu poble valia la pena.

La personalitat d’aquest home senzill, amant de la seva família, de les seves 
amistats, aficionat a la música, home devot… és especialment rellevant, atès 
que la seva personalitat el va capacitar per desenvolupar aquestes tasques de 
responsabilitat en situacions ben diferents. Per tant, quan una persona és capaç 
d’ocupar el mateix càrrec en períodes tan diferents i en algun cas ben convulsos 
i dramàtics, com van ser el final del període de la Restauració, la dictadura de 
Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil o el franquisme, no es pot 
concloure sinó assenyalant que era una persona amb autoritat sobre la seva 
professió, capaç i preocupat perquè el seu poble i els seus habitants assolissin 
el major benestar possible.
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El treball de Josep Escoda té un gran mèrit, atès que sense ser un historiador 
ha mirat sempre de mantenir-se fidel a les fonts originals que l’han inspirat, 
de manera que en l’obra es diferencien de forma clara el que són els documents 
pròpiament dits i l’aportació personal de l’autor. Evidentment, aquesta tasca 
feixuga de revisar la documentació, destriar-la, classificar-la per després anar 
redactant els diversos apartats de l’actuació d’una persona tan polifacètica com 
fou Manel Barceló no ha estat gens fàcil, sobretot per a una persona que no 
ha efectuat anteriorment aquesta tasca de recerca en arxius personals. Tots 
aquests entrebancs els ha pogut vèncer gràcies a la força que li donaven algu-
nes de les seves característiques essencials, que són el respecte, l’estimació i 
l’admiració que sent pel seu oncle, i els que aquest i ell mateix professen per 
Vandellòs.

La importància d’aquesta obra rau en la quantitat de fets que s’esmenten 
sobre la història local contemporània, que, malgrat tractar-se de fets relativa-
ment recents, no han estat estudiats anteriorment i que, per tant, serviran per 
donar-los a conèixer a la immensa majoria de la població de Vandellòs, altres 
persones els podran evocar i, potser, complementar o fer-hi altres aportacions. 
A més, el fet de donar a conèixer uns determinats esdeveniments contempora-
nis esperem que tingui un efecte mirall sobre unes etapes de la nostra història 
en què encara existeixen massa reticències i que les generacions actuals i futu-
res tenen dret a conèixer en tota la seva complexitat. 

Un dels aspectes més rellevants d’aquest recull històric és l’amplitud d’as-
pectes que es tracten i que abracen moltes de les facetes que formen la vida 
quotidiana de les persones. Per tant, per a un poble com Vandellòs el fet que 
es publiquin aspectes crucials sobre les seves infraestructures bàsiques, com 
la portada d’aigües o de l’electricitat, sobre la seva vida cultural a través de la 
banda de música, o de la vida associativa en els sindicats agraris, o simplement 
més lúdiques com en l’anàlisi de diversos programes de festes… serviran per 
conèixer amb major exactitud i deteniment com era la vida i com les persones 
participaven del teixit associatiu de la població.

Confiem que la lectura del text sobre la figura de Manel Barceló serveixi per 
enriquir-nos individualment i col·lectivament, ja que l’aproximació a aquests 
fets, persones, paratges i situacions contribuirà a fer memòria a altres ments 
adormides i a conscienciar-nos que la nostra història és de tots. Això no obs-
tant, cal un profund treball de recerca, de vegades poc estimulant, però, si es 
fa amb la predisposició, la voluntat i el “carinyo” cap als seus, familiars i veïns 
del poble de Vandellòs, que ha demostrat Josep Escoda, no hi ha dubte que no 
caldrà res més que felicitar-lo, una vegada més, per la vàlua d’aquesta obra i per 
la feina ben feta.

Dr. Alfons Garcia
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Introducció

Durant molts anys he pensat com una persona com Manel Barceló, amb 
uns antecedents d’aquesta magnitud històrica en el municipi i concretament 
en el seu poble de Vandellòs, ha pogut estar tan oblidada per les generacions 
posteriors.

Potser com a familiar seu, jo no sóc la persona més indicada per jutjar aquest 
oblit, ja que de ben segur no puc ser gaire imparcial. En aquest text he intentat 
relatar la seva història de l’única manera que ho podia fer, ni més ni menys que 
explicant allò que jo sé per raó dels catorze anys de convivència amb ell, que per 
a mi van ser un regal del cel. Aquesta experiència i molts mesos de repassar els 
seus arxius, per altra banda, han estat molt apassionants per a mi a causa de les 
contínues sorpreses que anaven sortint d’aquells feixos de papers.

Per a la recuperació, el desxiframent i la identificació de molts d’aquests 
documents, he comptat amb la valuosa col·laboració de la seva neboda, la Mar-
garita, la meva mare, com també del meu pare, el Julian, encara que com és 
obvi no tenia tanta informació de primera mà com la seva neboda, que va viure 
tota la seva vida amb ell.

En aquestes ratlles, també voldria agrair a la resta de la família la paciència 
que han tingut amb mi durant tots aquests mesos i, especialment, a la meva 
filla Blanca per l’ajut que he trobat en ella quan ho he necessitat.

En el procés de redacció del text he procurat ser molt objectiu i tenir molta 
cura amb tota la documentació i informació que dono a conèixer, i en deixo 
encara en el tinter perquè considero que potser no és oportú treure-la a la llum 
en aquest moment. Tal vegada d’aquí a uns quants anys ja sigui possible.

La feina de classificació de la informació i la posterior redacció m’han obligat 
a verificar i contrastar moltes dades i vull agrair a totes les persones amb qui 
he tingut oportunitat de realitzar aquest procés la seva col·laboració. Aquest 
és el cas de:

Josep Gil Castellví, Santo
Pepito Chavarria
Santiago Bes Barceló
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Adolfo Barceló Domènech
Angeleta Barceló Gil 
Tampoc no puc deixar d’esmentar el suport tècnic que m’han prestat Rosa 

Santamaria Zafra i Xavier Ramos Mateu en tot el que fa referència al tracta-
ment informàtic i la digitalització dels documents.

A totes aquestes persones, moltes gràcies per la seva amabilitat.
Finalment, tot aquest treball no haguera estat possible sense la inestimable 

i desinteressada col·laboració d’Alfons Garcia Rodríguez, doctor en Història, 
director durant dotze anys de l’Institut Berenguer d’Entença de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest 
suport que he trobat en l’Alfons és la demostració de fins on pot arribar una 
sincera amistat d’una persona amb qui has conviscut durant molts anys i que 
quan en un moment determinat l’has necessitat mai no t’ha fallat. 
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I. Trets biogràfics de Manel Barceló i Llaberia

La família

Manel Barceló i Llaberia va néixer a Vandellòs el 23 de març de 1885, fill de 
Manel Barceló Olivar i Teresa Llaberia Boquera. Era el gran de quatre germans: 
Manel, Josep, Carme i Teresa.

El seu pare era sabater d’ofici, per això el renom de la casa era de cal Sabater. 
La gran afició del pare de Manel Barceló fou la música, motiu pel qual va fundar 
la primera banda de música de Vandellòs l’any 1885. Aquest fet el va marcar 
tota la seva vida, ja que la música va ser la seva gran passió, com veurem més 
endavant.

Foto núm. 1. La família (pares a l’esquerra i germans), els seus amics Joan i Maria Ferrenou  
i Agusto a l’època de la collita a la finca dels Corrals Caiguts, cap al 1910.
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Dels quatre germans dos es van casar. El Josep va ser un jove molt agosarat 
i se’n va anar a Barcelona a provar fortuna com s’acostuma a dir, i casualitats de 
la vida, estant uns quants dies a casa amb la família, va conèixer la Carme, una 
noia de Roquetes que també passava uns quants dies a Vandellòs amb una tia 
seva que era mestra, es van enamorar, es van casar i van instal·lar-se a Barce-
lona, on hi van viure tota la vida. D’aquest matrimoni en va néixer una noia, la 
Carmencita, que també va tenir vocació musical, i va arribar a ser component 
del cor de veus del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

L’altra germana, la Carme, es va casar amb el Josep (de ca la Viuda de Remu-
llà, aldea molt pròxima a Vandellòs) i van tenir una noia, la Margarita. Amb la 
família d’aquesta germana, la Carme, va estar lligada tota la vida dels altres dos 
germans, el Manel i la Teresa, que van quedar solters.

La mare de la Margarita des de molt jove patia una afecció asmàtica, cir-
cumstància que li va condicionar la forma de vida tant a ella com a tota la fa-
mília (marit, filla i els dos germans solters), ja que tant era el grau d’afectació 
de la malaltia que no podia fer pràcticament res, fins al punt que va morir molt 
jove amb cinquanta anys. Des d’aleshores el Manel, la Teresa, la seva neboda 
Margarita i el seu cunyat Josep, van formar una sola família fins al final de les 
seves vides.

En aquells temps a l’Ajuntament de Vandellòs hi havia de secretari un cosí 
germà seu anomenat Josepet, que era molt més gran que ell i en veure que ja 
des de petit era un noi amb bones aptituds se’l posà al seu costat per ajudar-lo 
amb les tasques administratives de l’Ajuntament. Això era l’any 1905, quan el 
noi tenia 20 anys.

Durant els anys que va treballar al costat del seu cosí es va preparar per pre-
sentar-se a oposicions com a funcionari de l’Estat, les quals va aprovar, i el dia 
1 de desembre de 1918 va rebre el nomenament.

Després d’un temps, concretament l’any 1919, el seu cosí se’n va anar a 
ocupar la plaça de secretari municipal al poble veí de l’Ametlla de Mar i, ales-
hores, el Manel es va quedar tot sol com a cap de l’Administració del seu poble, 
tasca que va realitzar durant 36 anys com a titular, més 14 com a ajudant, que 
fan un total de 50 anys, tota una vida dedicada al seu poble; fins l’any 1956, 
que es va jubilar a l’edat de 70 anys, edat màxima que podia estar en actiu un 
funcionari.

En aquells temps, el titular de la plaça de secretari de l’Ajuntament tenia el 
dret legal de gaudir d’un habitatge costejat pel mateix consistori, i en el cas de 
Vandellòs aquest habitatge estava a la primera planta del mateix edifici de la 
Casa de la Vila, on es trobava, també, el despatx del mateix secretari i la sala de 
sessions, que era una estança enorme i, a la vegada, també hi estava ubicada 
la biblioteca pública, que, per cert, estava molt ben dotada amb gran quantitat 
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Manel Barceló i Llaberia (1885-1963)

Foto núm. 2.  
La Casa de la Vila 
de Vandellòs, cap 
al 1920, quan el 

Manel i la seva 
germana van anar a 
viure-hi. Fotografia 
feta durant la Fira 

de Vandellòs, on 
s’aprecia una parada 

amb els firaires.

Document núm. 1. Convocatòria de la plaça de secretari municipal. 
Diari El Restaurador de Tortosa, 9 de desembre de 1918.
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de llibres i en plena activitat, atès que dues tardes a la setmana a partir de les 
cinc hi estava com a bibliotecari un mestre de les escoles públiques per fer l’in-
tercanvi de llibres. 

En un principi, a l’esmentat pis de la Casa de la Vila només hi vivien els dos 
germans solters, i com que la Teresa no tenia una ocupació concreta només 
que la de cuidar el seu germà, el Manel va proposar a l’Ajuntament de posar un 
telèfon públic a la mateixa vivenda i la seva germana com a telefonista, pro-
posta que es va fer realitat, es va instal·lar el telèfon a Vandellòs. Uns quants 
anys més tard, com veurem més endavant, es van començar a donar d’alta els 
primers abonats. 

Foto núm. 3. La Teresa Barceló, germana  
del Manel, a la central telefònica a la mateixa 
Casa de la Vila. Observeu el reduït nombre  
de línies existents.

Document núm. 2. 
Inauguració de la 
central telefònica 
de Vandellòs. La 
Vanguardia,  
24 de setembre  
de 1925.
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